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JAARLIJKSE LEDENRAADVERGADERING. 

AFDELING DEN HAAG. 

WIJKCENTRUM 11 DE REGENVAL&" 

WEIMARSTRAAT 69 

28 november as Woensjagavond 20.oo Uur 

============================================================ 
WELKOMWELKOMWELKOMWELKOMWELKOMWELKOMWELKOMWELKOMWELKOMWELKOM 
================================~===================a========= 
VOOF. ALLE HAAGSE ENFB-IEDEN. Tot 28 november as. 
=============================::~:==============·================== 

AGENDA: 

20.00 uur Opening ledenraadvergadering. 
Vaststelling agenda. 
Bespreking binnengekomen post 

20.I5 uur Goedkeuring-vaststelling van: 
Verslag vorige ledenraadvergadering 
( zie Fietsbel nr. 4-89 ) 
Jaarverslag en financieel verslag 
van het afgelopen verenigingsjaar 
Begroting komend verenigingsjaar 

20.30 uur Verkiezing- vaststelling 
Bestuur. 
Afvaardiging Landeli~ke Ledenraad. 
Deelnemers diverse werkgroepen. 

2~.45 uur Aktiviteitenplan. 
mbt. Gemeente Politiek,Publiciteitsatties, 

Ledenadministratie, Fietsbel, POV,RWS, 
Milieuorganisaties,Milieuraad/winkel 

Evaluatie afgelopen verenigingsjaar. 
:Bespreking komend verenl~ ngsjaar 

2I.I5 uur POV: Wat is dat?· Watkunnenwijdaarmee?? 
door: Niek de Knegt onze vertegenwoordigers 
in het Provinciaal Overleg orgaan Verkeers
veiligheid. 

2I.45 uur Rondvraag. 

2I.55 uur Sluiting ledenraadvergadering. 



JAARVERSLAG. 

Het afgelopen verenigingsj<.ar stond wat in het teken van 
zuinig zijn. De vorige jaarrekening was afgeslo ten met een 
tekort van zo'n 2 dtizend gulden. Natuurlijk was dit geld 
verantwoord uitgegeven en do~de reserve op te vangen.maar toch 
Het gevolg was dat wij allerlei ideën die ertoe moeaten 
bijdragen onze doelstelling te verwezenlijken automatisch 
op de plank terug legdel Het gevolg daarvan is dat wij dit 
jaar weer wat overhouden. Dus kunnen wij het volgende ver. 
jaar de -. plannen uit de kast halen. Maar dit jaar hebben wij 
niet helemaal zit gezeten. Zo was er: op I3 jan. de protest
aktie voor de CS, op II april de installaties van de POV in 
het congresgebouw hadden wij een standje, op ZI april de 
aktie RW II NEE een fietstocht naar 8chiedam, op Z4 juni 
Parkpop een standje,op I sept. Voorhoutfestival op het 
Binnenhof een stanJje en op 22 September ledenwerfbonnen
verspreidaktie in de wijken Moerwijk Morgenst,nd Berenstein 
en Bouwlust.Verder zijn Rik en Hans druk bezig geweest de 
Politieke Partij programma's door te nemen, hiervan is in 
het weekblad Nu een verslag gepubliceerd. Marga is oa druk 
in de weer geweest met het overleg tussen de Haagse Milieu-
en natuur organisaties om een betere samenwerking tussen de 
organisaties te bevorderen en ivm de Milieuraad/winkel io, 
De landelijke ledenraad kon dit jaar helaas maar door ~en 
persoon trouw bezocht worden. (verbetering is beloofd) de 
kerngroepvergaderin~~van de afd. Den Haag) die nodig waren 
om het een en ander voor te bereiden werden redelijk goed 
bezocht • Bovenstaande ~tiviteiten waren mogelijk door de 
inzet van: Jas van den Bergh, Tiny Dongelmans,Mariette For_ 
tuin,John Lamet,Alphons Mantel, Meinsje de Paauw,Hans Pars, 
Peter Piket, Bart van der Toorn, Kees Sc hrijver,Marten de 
Vries, Mw.v.d.Vijver,Jac.Wolters, Rik Zakee en Last but nat 
least Marga zuurbier. 
Volgens de laatste gegevens zijn er het afgelopen jaar zo'n 
Zoo nieuwe Haagse ENFB's bijgekomen. Van harte welkom. 
Tiny Dongelmans. 

~~De 
Zijdeweg 58 

2245 BZ Wassenaar 

Tel.: 01751-79723 

Uw gasrvrouw 

en gastheer; 

Anneke en Ed Koenders 

Eethuis Jazz Café 

Landbouw~~ 



UITGAVEN 
88-89 begr 89-90 werk 89-90 

fietsbel 4423,49 3500,- 3116,64 
secr. 219,40 2SO,- 93S,lS 
publ. 699,- 3SO,- 347,80 
acties 210,36 2SO,- 286,-
ink.mat 93,6S 42S,- 760,27 
abonn. 2S,- 2S,- 62,SO 
diversen 172 '90 100,- 4S,-
afschr.voorr 1117,34 
samen biesiek. 600,- 39,99 
saldo oversch 1011, ss 

totaal 6661,14 SSOO,- 6604,90 

INKOMSTEN 
88-89 begr 89-90 werk 89-90 

afdracht 4211,90 4soo,- 492S,lS 
verk.mat 31S,9S 300,- 744,4S 
rente/divers 129,81 100,- 99,1S 
samen biesiek. 600'-
terug mil.man. S06,1S 
fietsbeljavd 122,SO 180,-
terug arob pr. lSO'-
saldo tekort 1880,98 

totaal 6661,14 ssoo'- 6604,90 

RESERVES 

giro 3273,S8 
kas 633,-
voorraad mat. SlS,82 
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Het grote overschot is te danken aan enkele onver
wachte meevallers nl.: het terugstorten door Milieu
defensie van een deel van de kosten van het Milieu
manifest en het terugkrijgen van f 150,- van een 
gewonnen AROB-procedure. Ook de opbrengst van adver
tenties in de Fietsbel is niet begroot. De waarde van 
de voorraad verkoopmateriaal is iets gestegen. De kos
ten van ons periodiek "de Fietsbel" zijn meegevallen. 
Aan het einde van het kalenderjaar als de nieuwe af
dracht komt zal er naar verwachting bijna niets op de 
girorekening staan en ongeveer f 2000,- op de rente
rekening. Misschien is het aanhouden van zo'n grote 
reserve overdreven. In ieder geval is er enige ruimte 
voor nieuw beleid. 

BEGROTING 1990-91 

uitgaven 

fietsbel 
secr. 
publ . 
acties 
ink.mat. 
abonn. 
diversen 

totaal 

3800'-
450'-
550'-
350'-
500,-
100'-
100'-

5850,-

De penningmeester 

inkomsten 

afdracht 
verk.mat 
rente 

Peter Piket 

5200,-
550'-
100'-

5850,-
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WAT HEBBEN WE EEN PRET 

Het valt niet mee steeds weer een nieuwe pakkende 
titel te bedenken voor mijn verslag over de fiets
tochten, die eens in de maand worden gehouden om 
het plezier in het fietsen te trainen en de onder
linge band te bevorderen. 
In juli was duidelijk merkbaar dat mijn vcrige 
stukje raak was geweest. We waren met zijn tienen. 
De tocht voerde langs Nootdorp en Pijnacke , rich
ting Berkel- Rodenrijs, dat wij evenwel ne niet 
bereikten en vandaar vlak langs de AckerdijKse 
plassen naar het Delftse Hout, alwaar wij in een 
uitspanning een verfrissing gebruikten, en toen via 
de Calvé, langs de Vliet terug naar Den Haag. Wij 
kwamen tot op h~nderd meter afstand van een schil
derachtig sluisje, dat ik nog eens rustig ga be
kijken als ik weer in de buurt ben. Vermeldenswaard 
is nog dat wij vlak voor Pijnacker opmerkzaam werden 
op een bord: melk te koop. Wij besloten daar aan te 
bellen. Een beeldschone boerendochter.deed open, ge
kleed in een badpak met een zeegroen en turquoise 
streepje. Ze zei: mijn ouders zijn niet thuis. Ik 
zei: wat jammer, ik had graag met ze kennis gemaakt, 
maar terzake: wij willen melk kopen. Wij kregen twee 
liter melk voor twee gulden en ieder een glazen 
kroesje, die ze voor die prijs ook weer afgewassen 
heeft. De boerenbevolking is echt heel vriendelijk 
in deze streken. 

In augustus was ik er niet en had de leiding gedele
geerd aan iemand anders; evenwel deze persoon had 
zondagochtend niet de kracht kunnen vinden om op tijd 
op te staan, zodat er enkele mensen boos zijn ge
worden. Onze oprechte excuses. Vermeldenswaard is nog 
dat er wel een actief ENFB lid aanwezig was in cafe 
"de Landbouw", maar deze was zo snel mogelijk naar huis 
gefietst, toen ze merkte dat ik er niet was, om daar in 
de instueties voor actieve ENFBers te lezen wat ze in 
zo'n geval moest doen, zodat het toch nog mis ging. 
In september waren we dientengevolge weer met de oude 
vertrouwde club. 

Volgende fietstochten zijn op 

28 oktober 
25 november 
30 december 

verzamelen in cafe "de Landbouw" op de kruising van 
de Bezuidenhoutseweg en de Landscheidingsweg. De laatste 
zondag van de maand. o.., ,1,..oo ..........,. · 

Dan heb ik nog een verzoek: wil degene, die zo vriende
lijk was de leiding van de fietstocht in juli te adviseren 
omtrent de route (zijn vrouw heet Marga) misschien contact 
met ons opnemen. Wij hebben namelijk van ambtelijke zijde 
vernomen dat er geld is voor fietspaden, mits wij met 
goede voorstellen komen en wij zouden graag voor deze 
ene keer enkele voorstellen van hem vernemen. 

Peter Piket 
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Fietsers waarvan de fiets verwijderd is bij de 
stations HS en CS, hebben een boete gekregen. 

Indien zij die niet betaald hebben, ontvangen zij 
een brie~ met een oproep om voor het kantongerecht 
te verschijnenl 

De e~rste oproepen ZlJn ons bekend. Deze fietsers 
moeten half december voor de kantonrechter ver
schijnen. 

In verband met de lopende rechtzaak (Hogerberoep) , 
de mogelijkheid van rechtbijstand door onze advocate 
en omdat we graag willen weten wie voor de kanton
rechter moeten verschijnen, 

ROEPEN WE lEDEREN LID OF GEEN LID OP . 

Heeft u een dergelijke brief ontvangen neem dan 
contact met ons op. 
Schrijf naar ENFB, Afd. Den Haag, Marga Zuurbier, 
Archimedesstraat 26, 2517 RV DEN HAAG, of naar 

. ons postbus nr II638, 2502 AP DEN HAAG. 
Of bel naar tel.nr. 070-3659870 of telnr. 070-3664608 

ALVAST BEDANKT. 



Symposium 

PERSPECTIEVEN V-15 MILJOEN FIE_!~RS 

De Fietsersbond enfb al vijftien 
jaar vóór fietsers 

Fietsen behoeft in Nederland geen aanbe
veling; 
fietsbeleid gek genoeg nog steeds wel. 

De Fietsersbond enfb werd in 1975 opge
richt om op te komen voor de belangen 
van miljoenen Nederlandse fietsers. In die 
tijd leek de doelstelling 'voorrang voor die 
vormen van vervoer die veilig zijn, het mi
lieu sparen en weinig energie gebruiken' 
luchtfietseriJ. 
Inmiddels hebben die ideeën, mede 
'dankzij' milieu- en fileproblematiek, de 
aandacht van velen. Toch blijken nog veel 
ambtenaren en politici fietsers zo vanzelf
sprekend te vinden dat ze fietsbeleid ge
woon vergeten. 
Gelukkig is er ook een groeiend aantal be
leidsmakers dat zich ervan laat overtuigen 
dat goede fietsvoorzieningen voorwaar-

den zijn om mensen op de fiets te krijgen 
en te houden. 
Plaatselijke afdelingen en het landelijk bu
reau van de Fietsersbond enfb worden 
steeds vaker betrokken bij verkeersplan
nen van gemeentes en de landelijke over
heid. Maar, de meeste fietsers ondervin
den het dagelijks aan den lijve, Nederland 
is nog lang geen fietsersparadijs. 
Er valt nog heel wat te verbeteren voordat 
fietsers zich echt veilig, comfortabel en 
snel kunnen verplaatsen. 

Daarom blijft het belangrijk dat fietsers 
hun stem laten horen. 
Daarom is een sterke Fietsersbond nog 
steeds hard nodig. 

Fietsersbond enfb 
Postbus 2150 
3440 DD Woerden 
telefoon 03480-23119 



FIETSERSBOND ENFB DOET MEE AAN HAAGS MILIEUCENTRUM. 

De Fietsersbond ~NFB is een van de 12 organisaties 
uit Den Haag die het Haags Milieucentrum oprichten. 

Na een half jaar overleg over de opzet van het 
centrum is de totstandkoming van dit centrum nu in 
een stroomversnelling geraakt. De gemeenteraad 
heeft n~melijk tijdens de begrotingsbehandeling met 
een ruime meerderheid een amendement ondersteunt 
waardoor met ingang van I99I jaarlijks fiOo.ooo,-
beschikbaar komt voor het Haagse Milieucentrum. 
We hebben deze subsidie te danken aan de gemeente
raadsleden van de fracties van de PVDA, CDA, D'66, 
GROEN LINKS EN GPV/RPF/SGP. 

We moeten nu hard aan het werk om het initiatief 
werkelijkheid te laten worden. We staan voor de 
volgende taken: 
- dè Stichting n: He't Haags Milieucentrum" oprichten. 
- een geschikt gebouw vinden voor het centrum • 
-goede professionele krachten vinden die in dienst 
will~n treden bij de stichting Haags Milieucentrum. 

Heeft u suggesties voor een van deze dtie punten 
en/of wilt u eenbijdrage leveren aan de oprichting/ 
inrichting van het Haags Milieucentrum? 
Neem dan even contact op met de Fietsersbond ENFB, 
Marga Zuurbier, ·Archimedesstraat 26, 25I7 RV DEN HAAG 
telnr. 070-3659870 of schrijf naar ~Postbus II638, 
2502 AP DEN HAAG, Telnr. 070-3664608. 

Opzet Haags Milieucentrum 

Het Haags Milieucentrum is geen nieuwe milieu
vereniging, maar het centrum bevordert de contacten 
tussen de deelnemende Haags natuur-en nilieuorgani
saties. Het Haags Milieucentrum biedt ce voorzieningen 
voor die organisaties en wel om de volgende redenen: 
- er een plek is in Den Haag waar de inwoners van 

onze gemeente terecht kunnen voor alle informatie 
over het milieu(beleid) en over de natuur- en 
mil i euorganisaties. 

- de contacten tussen de organisaties bevordert worden 
- de afstemming tussen de aktiviteiten van de organi-

saties bevordert wordt. 
- ergeschikte ruimten zijn voor aktiviteiten zoals; 

lezingen, tentoonstelllngen, cursussen en (lFd~n) 
vP.r~aderingen. ·~ 



Kortom , het Haags Milieucentrum bied ons de mogelijk
heid om de krachten van de duizenden vrijwilligers, 
die lid zijn van de deelnemende organisaties te bunde
len en de extra inzet die nodig is om de slechter 
wordende toestand van het miliH•l L~ de aantassing van 
de natuur een halt toe te roepen en milieu-· 
vriendelijk gedrag te stimuleren. 

MILIEUADVIESCOMMISSIE BINNENKORT GEINSTALLEERD. 

In het vorige nummer van de Fietsbel is ingegaan 
op de bezwaren die de Fietserbond ENFB had,tegen 
de voorstellen van wethouder van Vlaanderen voor 
de milieuadviescommissie. 
Inmiddels heeft de gemeente de opzet veranderd. 
Zo komt er nu een onafhankelijke voorzitter. 
In de huidige opzet kan onze afdeling zich beter 
vinden, obk al zijn er nog enkele discussiepunten 

De Fiet~ersbond heeft dan ook een lid voorgedragen. 
Het ENFB-lid heeft tevens de steun van de andere 
Haagse organisaties die zowel met ve~keer als met 
milieu raakvlakken hebben, zoals Rover en 
Biesieklette. 

Onze vertegenwoordiger zal dan ook vooral aandacht 
vragen voor de relatie tussen verkeer en milieu. 

De milieuadviescommissie gaat het college van 
burgemeester en.wethouders adviseren over het te 
voeren milieubeleid, onder andere door commentaar 
op de concept beleidsstukke~ te geven en zelf met 
voorstellen te komen. 

Er lijkt nu vaart in te zitten. Waarschijnlijk kan 
de milieuadviescommissie dan ook binnenkort worden 
beinstallaerd. De commissie wordt samengesteld uit 
4 leden namens natuur-en milieuorganisaties, 4 leden 
namens bewonersorganisaties en 4 leden namens het 
bedrijfsleven. 
Wij houden u op de hoogte! 

11 
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LEZERS REAGEREN 

Op onze oproep om foto's in te sturen hebben drie 
lezers gereageerd. De foto's worden hierbij afge
drukt. De instuurders krijgen een attentie. Omdat 
de foto's niet in kleur kunnen worden afgedrukt, 
zal ik hier de kleuren erbij vertellen. De foto 
met de fiets en de kraaien is voornamelijk in licht 
en donker, terwijl het wel lijkt of de kraaien 
bonte kraaien zijn, die hier in de lage landen 
niet veel voorkomen, als ik goed ben voorgelicht, 
maar het kan ook het, verraderlijke -spel van licht 
en donker zijn, veroorzaakt door het gebladerte. 
Deze foto is van M.V.Ysseling. De vierkante foto 
is van fam. Zeelenberg en geeft aan dat de liefde 
voor de fiets niet aan leeftijd of handicap is ~e
bonden, terwijl de -foto van de garagedeur van Dhr 
Henk Veeneman is. De deur en de luiken links en 
rechts zijn korenbloemblauw, terwijl de stenen 
links en rechts lichtgeel zijn met naar links door 
de lichtval een steeds sterkere zweemnaar groen. 
Tevens mochten wij een gedicht ontvangen van mw J. 
J. Elenbaas, dat afgedrukt wordt in deze Fietsbel. 

De mensen, die een foto hebben ingestuurd ontvingen 
of ontvangen een attentie en mw Elenbaas moet geRoe
gen nemen met de eer dat haar gedicht afgedrukt is in 
deze Fietsbel, omdat zij verhuisd is naar Yerseke en 
dat is zo ver weg dat het zelfs op een racefiets nog 
niet in een dag te bereiken zou zijn, zodat wij maar 
liever lui zijn. 
Hartelijk dank voor Uw inzendingen en enthousiasme. 

namens de fotocommissie 
Peter Piket 

ODE AAN DE FIETS 

Dat reizen en trekken per auto of trein 
Zal best wel gezellig en tijdsparend zijn, 
Maar staan op 't balkon, omdat zitten niet kan 
En steeds wachten in files, daat houd ik niet van. 

Geef mij maar zo'n heel gewoon trapapparaat, 
Zo'n lokomotief-zonder-fluit, -
Vanwaar je vrij-uit alles ziet op de straat, 
Niet dromerig tuurt door een ruit. 

Wanneer het je schikt kun je komen en gaan. 
Je moet hem alleen nergens lang laten staan! 
Trein en auto zijn nodig, zijn heus niet voor niets . 
Maar geef mij toch maar liever een fiets. 
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ledere woensdag van 12.00 tot 1 [3 00 uur op de Dunne Bierk de 
tussen Pavlljo ~:msgrocht en de Wagenbrug. 



• 
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fietsers maak je sterk 

lees de gedragscode 

HET RSCHT VAN DE STERKSTE. 

Vorig jaar-heeft de Fietsersbond ENFB voor de gemeente 
Gouda een gedragscode voor de zelfbewuste fietsers ontwikkeld. 
Deze gedragscode hebben wij nu in samenwerking met het POV 
van de provincie Zuid-Holland( provinciail overlegorgaan 
verkeersveiligheid, waarin wij door Niek de Knegt worden ver
tegenwoordigd. Zie fietsbel nri I990) geschikt gemaakt voor 
heel Zuid-Holland. De titel is nu geworden:"Het recht van de 
sterkste", met als ondertitel: Zelfbewust fietsen -
Veilig fietsen". 

Op I~ november as zal dit boekwerkje aan een Zuid-Hollandse 
VIP worden aangeboden. 

Op zaterdag I7 november zal het door alle Zuid-Hollandse 
afdelingen in hun woonplaats verspreid worden. 

Er wordt momenteel druk gewerkt om de beeKjes op tijd af 
te krijgen zodat ze nog bij deze fietsbel gevoegd kunnen 
worden, als primeur voor onze leden. 
Mocht dit nu niet gelukt zijn dan kan het vanaf zaterdag 
I7 november gratis bij alle 3IEsr':sK:.t:TE-s tallingen af 
gehaald worden. 

FIE':'.S :-TEE!!!!!!!!!!!!! 
ZATERDAG I7 november as!!!!!!!!!!! 

VERTREK ro.oo uur !!!!!!!! !!! 
VANAF CSNTRAAL STATIO~:l!!!!!!!!!!! 

Jr:è10NSTRATIEVE FETSTOCHT!!!!! 
JOOR DE BINNENSTAD,: Aii'JS JE 3ESIEKLETTE STALLINGEN, ENZOVOORT! 

DOEL: -.~RSPREiDING 30EKJE"'-le t recht van de sterkste 
Jemonstratie-tocht:Geef de fietser de ruimte!!!!!!!!!!!! 
:O:n ui teraJ.rd ge ze lligheidstoch t: '.'i ie zijn die andere ENFB' s 

I • 



WERKGROEP GEMEENTE ?OLITIEK. 

1 ' , I) 

D~ werkgroep gemeente politiek werkt momenteel aan een voorstel voor 

een regionaal snelfietspadennet. Een eerste snelfietspad zou aange

legd moeten worden in plaats van de verlengde Landscheidingsweg 

en moeten lopen Yan Zoetermeer naar Scheveningen. Dit voorstel is 

in~ebracht in de milieu-effect-studie die momenteel over die weg 

wordt gehouden. Een tweede route loopt langs de spoorbaan mariahoeve 

Rijswijk. 

WAT ZIJN SNELFIETSPADEN? 
Een snelfietspad biedt de fietser niet alleen een minimum aan 
stoplichten, maar ook aan uitlaatgassen en verkeerslawaai! 
de routes lopen zo veel mogelijk door rustige straten of via 
fietspaden met een eigen tracé met een maximum aan groen. 

Voor een groot deel liggen de routes er al , ~aar veelal is het 
onmogelijk om ze te volgen omdat er autowegen, spoorbanen en 
kanalen dwars doorheen zijn. ge trokken. 

WAAROMSNELFIETSPADEN? 
Er zijn de afgelopen jaren heel wat fietspaden aangelegd, maar 
toch blijft het fietsen veelal een verzoeking, vooral daar waar 
veel barrieres liggen, zoals spoorbanen, de Utrechtsebaan en de 
Vliet. Fietsers kunnen zich hier niet of nauwelijks aan de 
verkeersdrukte en lange wachttijden, Het behoeft geen betoog 
dat fietsen zo alles behalve gezond en ontspannend is. Bovendien 
denken we, dat het fietsgebuuik op afstanden van I0-20 km flink 
zal toenemen als je wat meer door kan fietsen: het snelfietspad 
Zoetermeer- Scheveningen ( I 8km ) maakt de fiets bij een beetje 
file al sneleer daa de auto! 

Belangrijk tenslotte is ook dat er het nodige werk voor de 
ingenieurs van Rijkswaterstaat aan vast zit: wil je dat erooit 
een einde komt aan de aan l eg van steeds maar nieuwe ~utowegen, 
dan zul je toch met iets moeten komen om die jongens een beetje 
bezig te houden. 

Overigens blijkt de Rijksoverheid meer bereid om het mes te zetten 
in de wegenplannen dan de provincie of~e gemeentes. 
Vooral gemeentes blijken vaak oleitbezorgers voor de aanleg van 
nog meer wegen. Zo wilde de gemeente Nateringen wel akkoord gaan 
met de SII/A54 autoweg op voor~aarde dat ••••••••• !!!!!!????????? 
de provincie ook nog een aantal andere wegen aan zou leggen, 
waarvan vooral de vàilingroute (langs het stiltegebied Woudse
polder nota bene) eenbedreiging vormt voor natuur en (fiets) rekre
atie. De diverse overheden hanteren daarbij allerlei taktieken 
(het niet ingaan op argumenten of a lternatieven, het vJlgen van 
allerlei sroed-procedures) die voor de ENFB a anleiding waren een 
AROB-procedure te beginnen. 
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HET VERKEERSPLAN. 

De gemeente Den Haag kwam met een nota genaamd "Het Verkeersplan", 
een soort overzicht van de verkeersplannen voor de komende jaren. 
Een belangrijke doelstelling, die_ in het Verkeersp:an wordt genoemd 
is dat het autoverkeer niet verder mag toenemen. Dbze doelstelling 
zal echter op geen stukken na gehaald worden als de plannen voor 
allerlei nieuwe autowegen en wegverbredingen worden doorgezet. 
De dames en heren politici beseffen dit waarschijnlijk ook wel 
maar durven dit niet hardop te zeggen. Dus beperkte de commissie
vergadering over het Verkeeasplan zich tot een schimmige partij 
"dansen om de hete b~i", waarbij de commissieleden om het hardst 
riepen dat de doelstelling "wel erg -ambitieus" was. 

Opvallen! is dat allerlei fietsvoorzieningen steeds maar ~ 
lange baan worden geschoven. Van allerlei auto- en openbaar 
vervoerprojekten zijn de startdata bekend, maar de meest fiets
plaanen zweven ergens in een ongewisse toekomst. 
De aanleg van fietspaden langs de Waalsdorperweg, die •erst 
meteen na de in uitvoering zijnde verbreding van de Zuidhalland-
laan en de Koningskade zou plaatsvinden, wordt nu weer als wissel
geld gekop~eld aan een nieuw autoproject: de Waaldorpertunnel, die 
zelf weer een uitvloeisel is van de verlenging van de Landscheidings
weg. Met andere woordent de gemeente probeert de fietsproblemen op 
de Waalsqorperweg als breekijzer te gebruiken om de aanleg van de 
verlengde Landscheidingsweg erdoor te drukken.!! 

Veluwe plein. 
Ook over het Veluweplein alom onzekerheid. Weliswaar zien de 
rekonstructieplaanen er heel aardig uit en wer•on we door de 
(toen nog) Dienst der Gemeentewerken uitgenodigd voor een gesprek, 
waarbij een aantal van de door ons gewenste aanpassingen ook 
werden overgenomen, maar over het moment van uitvoering hangt een 
grote waas: we zijn het op nog geen enkele planning tegengekomen!? 
Bij het ~esprek konden we ook de discriminerende opvattingen over 
fietsers bij stoplichten niet uit de wereld helpen. Die opvattingen 
luiden ongeveer:"Fietsers hebben per cyclua maar een seconden groen 
nodig om ze allemaal over de kruising te helpen. De overige tijd 
kunnen we dan mooi gebruiken om meer (afslaand) autoverkeer af te 
wikkelen." 

GesprQkken als over het Veluwerplein geven je echter nog wel het 
idee dat je zinvol bezig bent. Heel anders ging het bij een bijeen
komst over het provinciale fietspad IO door de duinen. Die bijeen
komst duurde een hele dag en dan kon je nog niet eens en1ggesties 
of alternatieven aandr€1-gen" dat is allemaal al lang bes;list"was de 
reactie. In werkelijkheid waren de provinciale staten er nog niet 
uit. en komt er nu waarschijnlijk een soort schelpenpaadje. 

Er verdwijnen trouwens ook nog steeds fietspaden. In de ~ 
Hendrikstraat gebeutde dat zelfs zonder dat de wethouder van 
Verkeer ervan op de hoogte was. 
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Een nieuw bestemmingsplan voor de Viillantlaan werd ter visie 
gelegd. De gemeente blijkt de benodigde ontheffingen in 
kader van de Wet Geluidhinder nog steeds niet binnen te hebben. 
Opvallend is dat naarmate de tijd verstrijkt de capacitáit 
voor het autoverkeer in de plannen steeds ietsje groter wordt. 
Ook onze wens om vooruitlopend op de verbreding ( over 5 jaar) 
wat verbeteringen voor fietsers aan te brengen stuitten op de 
belangen van het autoverkeer. Enkele raadslaeden wilden zich nog 
wel hard maken vaor fietssuggestiestroken, maar dat is volgens 
ons een voorziening, waar fietsers (zeker op te Vaillantlaan) 
geen enkele baat bij hebben. 

RIK ZAKEE 

VERLENGDE LANDSCHEIDINGSWEG. 

Het ontwerp voor de verlengde Landscheidingsweg, de weg die de 
A4 vanaf de afslag Voorburg-Leidschendam verbindt met de Rijks
straatweg (N44) wordt onderzocht op de effecten op het milieu. 

Drie varianten worden onderzocht. 

De Fietsersbond ENFB wijst Rijkswaterstaat,in zijn reaktie op 
het voorstel,erop dat de aanleg van eea nieuwe weg altijd tot 
gevolg heeft dat het verkeer toeneemt; zcwel het aantal auto', 
als de snelheid met alle gevolgen van dien voor de B&luidhinder 
de uitstoot van vervuilende stoffen en de verkeersonveiligheid 

Van· twee van de drie varianten is duidelijk de uitvoering daar
van tot onaanvaardbare belasting van het milieu zal leidenl 
De openbaar vervoer variant is van de drie nog de minst slechte. 
In alle varianten ontbreekt trouwens de fiets.!!! I! 

De fietserbond ENFB heeft erop aangedrongen in de varianten 
een drastische verbetering van het fiatroutenet op te ~emen 
en de varianten ook te onderzoeken op de verkeer87eiligheid. 

De mooist denkbare fietsvoorziening is een SNELFIETSPAD op 
het tracé waar nu de AI4 is gepland met aansluitingen naar 
Zoetermeer(langs de spoorbaan) en Scheveningen ( via het voor
malige spoortracé). 

Fietsers kunnen zo door een kortere weg en het grotendeels 
onrbreken van verkeerslichten veel tijdwinst boeken, de gevaar
lijke Voorweg kan gemeden worden en de route loopt grotendeels 
door een groene omgeving zonder autogeraas. 

Marga Zuurbier. 
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FIETSEN WORDT VEILIGER IN DEN HAAG. 

In het uitvoeringsplan I990 van de gemeente, wordt voorgesteld 
op maar liefs 39 kruispunten en wegvakken verbeteringen aan te 
brengen, welke de verkeersveiligheid moeten vergroten. 
Op de kruisingen zijn de làatste jaren veel slachtoffer gevallen. 
De aanpassingen moeten het aantal slachtoffer terugbrengen. Dat 
is hard noodzakelijk, want alleen al i~ I989 zijn er 533 fiets~ 
slachtoffers in Den Haag ger•gistreerd, dat is 26% van het ' 
totale aantal slachtoffer in Den Haag. 
Zo zal het kruispunt Loevesteinlaan/Melis Stokelaan(met I2 
fietsslachtoffers in de laatste drie jaar) ingrijpend worden 
verandert en ook het kruispunt Appelstraat- Lnvan Meerdervoort 
(6 fietsslachtoffers) en het kruispunt Abrikozenstraat-Mient 
(4 fietsslachtoffers) zullen dit jaar aangepast worden. ~ 
andere kruispunten en wegvakken zullen minder ingrijpend· 
veranderen. 
Zie verder onderstaand overzicht. 

Marga Zuurbier. 

3 Maatregelen. 

In het Uitvoeringsprogramma is een groot aantal maatregelen opgenomen, die 
zijn onder te verdelen in voorrangsmaatregelen, maatregelen ter verbetering 
van de veiligheid van voetgangers en/of fietsers, maatregelen in 30 km/u 
gebieden, op schoolroutes en maatregelen op dominante ongevallenlokaties. 
Het betreft de volgende projecten die dit jaar of uiterlijk in het begin van 
1991 zullen worden uitgevoerd: 

Code Omschrijving 

3 Voorrangsmaatreselen: 

3.01 Voorrangsmaalregelen in Schilderswijkt 
Transvaal 

3.07.. Statenlaan/Frederik Hendriklaan 
Subtotaal: 

stil & 
schoon 

f 

f 

48.000,--
60.000,--

108.000,--
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4 Voetganse~s- en fietse~sknelpunten : 

4 . 00 We~en van b~omf ietse~s van fietspaden : 
- t~acé Alba~dast~aat-Mient 

- Westdu i nweg 
- op wegen die niet tot het hoofdnet 

autoverkeer behore n in Vrederust, 
Morgenstond en Moerwi jk 

J~t 4.30 J . ~atsstraat/Parallelweg 
fci_~i 4 . 33 Valkenbosplein 
{~44 . 34 Mient tussen Ananasstraat en Kamperfoeliestr . 

4 . 35 Mient/Abrikozenstraat 
0 4. 38 l.eyweg/Meppelweg 
~ 4.39 Soestdijksekade/Volendamlaan 
6 4.40 J.oosduinseweg/Valkenboslaan/Zuiderparklaan 
6 4 . 42 Appelstraat/Laan van Meerdervoort 
~ 4 . 46 Escamplaan/Soestdijksekade-
6 4 . 48 Soestdijkseplein . 
'L 4.50 F~uitweg/Troelstrakade 
~ 4 . S1 G~oot Hertoginnelaan/Mo~sestraat/Suezkade 

4 . 52 Kon. Emmakade/W.Pyrmontkade/Elandstraat/ 
Marnixstraat 

~ 4 . 53 Loosduinse Hoofdstr ./Lozerlaan/Monsterseweg 

I 
4 . 55 Oude Haagweg/Walnootstraat 
4.56 Van Alkemadelaan/Stevinstraat 

~\ 
2 4 . 57 E~asmusweg/Dedemsvaartweg 

4.59 Kokosnootstraat/Oude Haagweg 
4 . 61 Onderhoudskosten attentiebo~den 

Subtotaal: 

5 30 km/uur gebieden : 

5 . 01 Moerwi j k : Erasmusweg/Medlerstraat 
5.06 Morgenstond : Ma~rtensdijklaan/Wapserveenstr : 
5 . 09 Laakwijk : Rodenbachstraat e.o. 
5.12 Bezuidenhout-oost : Altingstraat-Pahudstraat 
5.32 Transvaalkwartier : Fischerstraat e . o . 
5 . 33 Schilde~swijk : (deelgeb i ed 10) 

Aanvulling op de te ve~krijgen subsidie 
voor twee andere gebieden 

Subtotaal: 

6 Schoolroutes: 

6 . 37 Appelstrast/Mient 
6.34 L. de Colignystraat/J. . Henriättestraat 

Subtotaal : 

f 100 . 000 , --
- , --

4.500 , --
67.000 , --

198.000 , --
5.000 , --

22.000 , --
5.000 , --

193 . 000,--
-. --

13 . 000, - -
6.500, - -
2.000 ,- -

- --' 
6.500, - -
7 . 000 , - -

15 . 000, - -

55.000, - -
9.000, - -
6.000 --

f 714.500, - -

f 100.000, - -
72.000, - -

. 300.000, - -
54.000, - -

259.000, - -
225 . 000, - -

200.713 --
r 1.210. 713, - -J 

f 92.000, - -
20.000 --

f 112 . 000,- -
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8 Dominante ongevallenlokaties: 

8.02 Loevesteinlaan/Melis Stakelaan 
8.03 Goeverneurlaan/Jonckbloetplein 
8.05 Laan van Meerdervoort/Zonnebloemstraat 
8.06 Nieuwe Duinweg/Nieuwe Parklaan 
8.07 Dedemsvaartweg/Keppelweg 
8.08 Renoordenhoutseweg/Boslaan/Zuid-Hollandlaan 
8.09 Diamanthorst/Reigersbergenweg 
8.10 Calandstraat/le Van de Kunstraat 
8.11 Spui/Bierkade/Groenewegje/Zieken 

Subtotaal: 

TOTAAL: 

f 350.000,--
18.000,--
3.000,--

31.000.-
PM 

-,--
45.000,--

7.000,--
36.000 --

f 490.000,--

f 2.635.213,--

NAA~ HETWE~K7 

BETEfZ OP DE FIETS~ 
DAN VE~VUJLJE NIETS 
Steun deze actie, bestel het affiche of word lid! 

fietsers ond enfb postbus 2150 
3440 DD Woerden 
tel. 03480-23119 



TOTAAL JAAROVERZICHT 
GESTALDE TWEEWIELERS 1989 

r -

c§!€J 
VASTE STALLINGEN 

1988 - 1989 1988 - 1989 

Leyweg 49.235 - 56 .99 5 1.476-1.647 

Groenmarkt 45.287 - 55 .402 915 - 703 

Voldersgracht 45 .798 - 65.124 2.902 - 3.699 

Stadhuis 14.6 93 ·- 13.629 711 - 397 

Rijswijk (juni '89) - 15 .372 774 

Voorburg (dec. '89) 46 4 

2~ 

1988- 1989 

71 - 83 

181 - 227 

30 - 1 1 

9 
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SEIZOENSTALLINGEN 

1988- 1989 1988- 1989 1988- 1989 

Kijkduin 17.115- 28.090 713- 1.449 10- 39 

Noord-Boulevard 11.985- 17.917 2.031 - 2.071 725- 941 

Strandweg 6.699- 12.224 784- 881 412- 474 

Kurhaus 1.609- 3.475 308- 511 67- 47 

Overbosch 3.200- 4.720 147- 199 13- 11 

luiderpark 1.239- 2.768 40- 95 1 -

EVENEMENTEN 

1988- 1989 1988- 1989 1988- 1989 

Diversen 4.184- 7.478 716- 1.246 187- 522 

TOTAAL 201.044- 283.240 10.743- 13.676 1.697 - 2.364 

De fietsers zelf brachten f 218.500,-- op, subsidiegevers en 
donatQurs f 169.043,--, wat de totale uitgaven en inkomsten 
op f 387.543,-- bracht. 

NIE~N !!!!! BIESIEKLETTES EERSTE 24-UURS STALLING GEOPEND.!!! 
============================================================== 
AAN DE D E L F S E L A A N • 
Belangstellende kunnen zich hiervoor opgeven bij Biesieklette, 
Prins Hendrikstraat 181, 25I8 HP DEN HAAG. TelNr. 070-3637389. 

De eerder door ons aangekondigde stallingen aan de Herman 
Gosterstraat (Haagse markt)zijn ivm(laten wij stellen ) moeizaam 
verlopende onderhandelingen nog steeds niet ingericht. 
Maar ••••• het ziet er naar uit dat dit binnenkort toch nog'zal 
gaan gebeuren. Aan Biesieklette zal het niet liggen. Wij houden 
jullie op de hoogte. 

Tiny Dongelmans. 

In: de volgende Fietsbel zullen wij nader ingaan op het onderwerp 
FIETSSTALLING VOOR JE DEUR ( Uit d< vorige Fietsbel) en uw reacties 
daarop. 
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DE FIETS II DB :mJSl 

De gevleugelde uitdrukking "het kan verkeren" wordt vrij algemeen aan Bredero 
toegeschreven . In het leven van alledag loopt men vaak tegen situaties aan die 
een perfecte illustratie vormen van deze uitdrukking. Recent bezocht ik de 
Franse stad Albi en ontdekte daar dat men in het voormalig aartsbisschoppelijk 
paleis <naast de kathedraal) een museum had ondergebracht. De hoofdmoot van het 
museumbezit vormt de collectie Toulouse-Lautrec. Al dwalend door de zalen van de 
vroegere aartsbisschoppen ziet men de door Toulouse-Lautrec geschilderde 
taferelen uit het Parijse nachtleven: de cafe's, theater's, nachtclubs en 
bordelen. Dames kan men ongeneerd onder de rokken kijken of werden door de 
"wellustige mismaakte dwerggraaf" als halfontklede "koopwaar" geportretteerd. De 
in Albi geboren en gestorven schilder tekende een bedorven wereld die men onder 
dikke lagen schmink vergeefs probeerde te verbergen. En wereld die de vroegere 
bewoners van het paleis slechts vanuit de biechtstoel kenden en waar ze nog 
niet zo heel lang geleden de banvloek over uitspraken. 
Een mensenleeftijd geleden bracht Tucholsky ook een bezoek aan La Galerie de 
Toulouse-Lautrec. Hij doet daarvan verslag in zijn Pyreneeënboek uit 1927. Het 
slot van zijn verhaal is aardig om in dit verband te citeren: "Als Hij op de 
bazuin blaast: zal het Laatste Oordeel dan rechtvaardiger zijn dan de 
uitvoerende machten op aarde, die zich voor rechtbankn uitgeven? Als Hij blaast, 
zal ook deze kleine, nogal voorname man verschijnen. "Henri de Toulouse" roept 
de afroeper. "Hoese -" echoot het . "Lautrec" roept de afroeper. "Mek-mek" lachen 
de kleine duivels . Daar staat hij. 
"Waarom heb jij dan zulke vuiligheid geschilderd? vraagt de grote Stem. 
Zwijgen. "Waarom heb je je in de hellepoelen gewenteld .... je gaven verspild ... de 
lelijkheid verbreid - zeg op!" Daar staat Henri de Toulouse-Lautrec en maakt in 
gedachten vlug een notitie van de mouwopslag van een engel. "Ik heb je gevraagd, 
waarom?" Dan kijkt de vergroeide, kleine man de hemelse Meester aan en spreekt: 
" Omdat ik de schoonheid beminde" zegt hij. 
Daar hadden "de grote Stem" en de aartsbisschop blijkbaar niet van terug . De 
laatste moest er zelfs z'n huis voor ontruimen. Het kan verkeren. 

Nu terzake. Lautree schilderde niet alleen het nachtleven maar hij schilderde 
ook theater-decors en ontwierp affiches. Sommige -van die affiches zijn wereld
beroemd. Een van de minder bekende affiches is een reclame-affiche voor fiets
ketting-fabrikant Simpson en die staat hieronder afgedrukt ( helaas in zwart
wit). Heel fraai is ook de potloodtekening die Lautree in 1896 maakte van de 
Parijse wielerbaan onder de titel Cycle Michael. HP. 
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kE \ .. 
OI!!ECTI'UR POVR (.A F~.ANCE "' "-._ 

Souleva rd Haussma n n. · 

BETE!Z OP DE FIETS! 
DAN YEf<YVIL JE NIETS 

Steun deze actie, bestel het affiche of word lid! 

fietsers ond enfb postbus 2150 
3440 DD Woerden 
tel. 03480-23 119 



Van de immer actieve Henk Ens on t "ingen wij onderstaande kaart uit Indonesië . 
Henk is daar namens de vaderlandse Arbeidsinspectie om enig nuttig 
zendingswerk te verrichten. In de gordel van smaragd is blijkens de tekst op 
Hemk's kaart ook voor de ENFB nog de nodige zendingsarbeid te doen. Misschien 
kunnen onze eigen bobo's in Woerden eens een balletje opgooien bij minister 
Pronk om iets te doen aan fietsvoorzieninge~ ' ~ e Derde Wereld. Uiteindeli jk is 
het land van de grote stuurganger nu t och w~'r ~sn kleine beetje in de grat ie en 
daar liggen de voorbeelden voor het opschepppn. HP. 

Jak~.,.~.!.., ~ A4~ b .... :, 
Eest<t; v.- J ~ ...... o\.4: ...... 

E o~ st J~"" · I Po""''''" B.ecl.2."" ~ t u ~D, .. he\:- co~ Z.<i:k tt.~......_ 
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E VOORZITTER KRIJGT ER KOPPIJN VAN 

p 26 november bespreekt de Tweede Kamer welke wegen de komende jaren worden 
angelegd in Nederland. Nieuwe wegen leiden tot meer autoverkeer. Dat hebben we 
ij elke nieuwe weg keer op keer gezien, geroken, gehoord of gevoeld. Want meer 
utoverkeer leid tot meer. luchtverontreiniging, meer geluidhinder, meer 
lachtoffers in het verkeer. 

e actie Spookrijden is een actie gericht tegen de plannen van de regering om 
e groot aantal nieuwe wegen aan te leggen. Voor Den Haag zijn gepland: 

Landscheidingsweg < de N14; verbindt Leidschendam vanaf de A4 met 
Wassenaar tot de N44) 
verbreding van de autosnelweg Den Haag - gouda < A12 ) 
de autoweg N54 die Rijswijk vanaf de A4 verbindt met Wateringen <SWll). 

e actie Spookri jden is een landelijke actie. Op zo'n honderd plaatsen in 
ederland worden viaducten versiert met spandoeken en andere activiteiten. 
én Haag is het centrum van de actie . Om 15 .00 wordt op het Binnenhof aan de 
oorzitter van de Tweede Kamer het Moratorium overhandigd. Daarin vragen de 
rganisaties om de wegenplannen van de regering voor minimaal vijf jaar in de 
jskast te stoppen en het vrijkomende geld te besteden aan het fietsgebruik en 
et openbaar vervoer te stimuleren . 

et afdelingsbestuur van de ENFB in Den Haag vraagt aan alle leden om op 23 
ovember aanstaande kenbaar te maken dat ze tegen nieuwe autowegen zijn en voor 
e fiets en het openbaar vervoer . Laat merken dat de Kamer niet om ons heen kan 
n dat er geen nieuwe wegen meer moet en worden aangelegd . 

ROG.RAJIXA. 26 .IOVEXBER 1990 

5 .00 uur - Op het Binnenhof krijgt kamervoorzitter Deetman het rapport 
overhandigt. Alle deelnemers worden met fiets op het Binnenhof 
verwacht. Na de overhandiging van het rapport gaan we per fiets 
naar de Landscheidingsweg <kruising Rijksstraatweg). Daar worden 
spandoeken opgehangen . De tocht gaat daarna verder naar de 
Utrechtse Baan. Ook daar worden op de viaducten doeken opgehangen. 
Zo mogelijk doen we daarna nog enkele andere projecten, zoals de 
N54. De actie is uiterlijk 18.30 uur afgelopen. 

In verband met het feit dat het hier om een landelijke actie gaat, wordt de 
ubliciteit verzorgt door de . betrokken landelijke organisaties. Zelfs de 
pandoeken worden kant en klaar aangeleverd door de landelijke bureau's. Wij 
oeven als Hagenaars alleen maar op de fiets te klimmen . Komt dus allen 

ARGA ZUURBIER 
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ROEPT U MAARt 

Mocht u niet in· de qeleqenheld zijn om onze leden
jaarverqadertnq blj te wonen of er maar niet toe 
konen ons te schriJven. 

Dan bieden wiJ u hierbi .~ de IIIOQell Jkheid 011: 

A. Aandacht.voor bepaalde zaken te vraqen. 
B. Uw menlnq over bepaalde onderwerpen te qeven. 
C. Om ons iets mede te delen. 
0. Aan te qeven (kruis aan) waarover u dmv de 

"Fietsbel" qelnformeerd wil worden. 

BiJvoorbeeld: ·A. 

0 FletsqevaarllJke situaties in de reqlo DEN HAAG ; 
0 Fletsonvriendelijke situaties in de reqio OEH HAAG 
0 Andere onderwerpen .. • . . .•...••• · .•..•.••..•.• 

Bijvoorbeeld: B. 

0 Gemeentelijk verkeersbeleid 
0 Fletspadenplan van de qemeente 
0 ENFB standpunten mbt . bovenstaande 
0 ENFB .. blauwdruk fletspadenplan Den Rllaq" 

ENFB aktlviteiten 
~de r e onderwerpen • •..•. . . • ...••. . · ....•.... • 

Bijvoorbeeld: C . 

0 Goede 
mbt.O 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

of slechte ervarlnqen 
Fletsvakantles 
Fletsroutes 
Fietspaden( Onderhoud/veillqheid) 
f"letsenstallinqen · 
Fletsenmakers 
Flets-accessoire 
Andere onderwerpen .... •.... . . .. . . .. . . . 

0 Opmerkelijke fletsprestaties 

HEEDENICEN 

HEEPR-'TDf 

ALTIJD 

WEU:OH 

HEEFT U t DEEDI 

VOORSTEl.LEJf 

• OVER FlETS 

BELAHGE!f 

WI.1 Wtt.l.Df c 

WETEN WAT ER 

OH DER DE ENFB' 

tH DE HAAG~ 

REGIO LEEFT 

GEBRUU DIT 

FORHULI ER ALS 

U OHS IETS TE 

HELDEN HEEFT 

EH/OF S~R 

EEN BRIEF 

Of" ICAART JE 
6 

ZEND UW REAKTIE:S . .liL 011H NIET VOORZIEN V.liN N.liAH EN 110RE:S. NAAR 
ENFB. p/a OENEK.liMPSTR-'AT 72. 2541 TZ DEN HAAG.IH EEN VO~EHDE 
GEFRANKEERDE ENVELOPPE . 

Indien uw schrijven ook voor de andere ENFB's van belanq blijken te z iJn 
dan zullen wij dit zeker in een van de volqende .. Fietsbellen" vennelden. 


